INFOLAPA Nr. 25
LOSP medijos:
Zemkopības ministrijas «priviliģēto klubs»
Panorāma 22. jūlijā
Zemkopības ministrijas paspārnē izveidojies tāds kā priviliģēts klubs. Tajā ietilpst ietekmīgas
lauksaimnieku organizācijas, kurām dalība šajā slēgtajā klubiņā ļauj ik gadu automātiski un bez
nosacījumiem no valsts saņemt aptuveni pusmiljonu eiro. Turklāt šāda nevienlīdzīga attieksme
piekopta jau vairākus gadus, secināts Valsts kontroles revīzijā. Vai zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards šo kārtību mainīs? Skaidroja Ģirts Zvirbulis.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/22.07.2019-zemkopibas-ministrijas-priviligeto-klubs.id163837/

Apšauba "slēptā kluba" lēmumus Diena
https://www.diena.lv/…/apsauba-slepta-kluba-lemumus-14223568
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Деньги для своих?
Сегодня вечером 22. jūlijā
10 млн евро в год – ровно столько выделяется из госбюджета и еврофондов на нужды
общественных организаций сельского хозяйства. И почти все эти средства достаются
практически одним и тем же 9 организациям. К такому выводу пришёл госконтроль. Это своего
рода закрытый клуб, в который никого не пускают. Загадкой для ревизоров осталось - по какому
принципу и за какие заслуги в этот клуб попадают. Продолжит Анастасия Ружанская.
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/22.07.2019-dengi-dlja-svoih.id163825/

nformācijai nosūtam Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas Publiski nozīmīgu struktūru
komitejas vadītāja un LOSP nodokļu jautājumu ekspertes Lienītes Caunes interviju
"Neatkarīgā"
"Grāmatvežu asociācijas pārstāve: Nodokļu reforma ir izgāzusies"
Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas Publiski nozīmīgu struktūru komitejas vadītāja Lienīte
Caune intervijā Neatkarīgajai skarbus vārdus velta nodokļu reformai un lauž mītus par
lauksaimniekiem kā lielākajiem budžeta naudas tērētājiem.
- Pirms pusotra gada tika īstenota nodokļu reforma, kas uzņēmējiem un iedzīvotājiem nesa virkni
pārmaiņu. Vai, jūsuprāt, tā sevi ir attaisnojusi?
- Nodokļu reformas izstrādē kopā ar sabiedriskajām organizācijām - LTRK, LDDK, LOSP -,
ekspertiem, Finanšu ministrijas ierēdņiem, Latvijas Bankas speciālistiem biju iesaistīta līdz finiša
taisnei. Darbojoties šajā darba grupā, pa ilgiem laikiem atkal varēja sajust entuziasmu un pacēlumu, jo
visi ticēja, ka beidzot ar nodokļu reformu tiks sakārtotas lietas, uz ko uzņēmēji gaidīja gadiem. Varu
teikt, ka katra norma, katrs apsvērums, katrs cipars, ar ko nodokļu reformas darba grupa izgāja finiša
taisnē, bija izanalizēti un pamatoti. Taču tas, kas notika jau pie paša finiša, kad sākotnējā ideja tika
apgriezta ar kājām gaisā, gan man, gan citiem darba grupā strādājošajiem bija pārsteigums. Tas, kādu
nodokļu reformu saņēma Latvijas iedzīvotāji, nebija tā, kas tika iecerēta sākotnēji.
https://nra.lv/ekonomika/latvija/287326-gramatvezu-asociacijas-parstave-nodoklu-reforma-irizgazusies.htm?fbclid=IwAR31s3lDn2E0shTQ8JsyKKwcVsRodhZoeme8ajvZQ5Y85SoDMSlJCRR
yQIk
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Atbalsts lauksaimnieku “slēgtajam klubiņam” – vai tam tiks pielikts punkts
Pēc Valsts kontroles (VK) ziņojumā “Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares
nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?” paustās asās
kritikas par neskaidriem valsts atbalsta nosacījumiem lauksaimnieku nevalstiskajām
organizācijām (NVO) Zemkopības ministrija sola tos izvērtēt un pilnveidot: noteikt atbalsta
piešķiršanas kritērijus un sasniedzamos rādītājus, kā arī atbalstāmās aktivitātes un finansēšanas
kārtību. VK arī norāda, ka līdzekļu piešķiršana lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām
“rada priekšstatu par nosacīti slēgtu klubiņu, kas darbojas tikai s avu interešu vadīts, tādējādi
izslēdzot plašu sabiedrības grupu iesaisti”.
https://lvportals.lv/norises/306452-atbalsts-lauksaimnieku-slegtajam-klubinam-vai-tam-tiks-pieliktspunkts-2019
Ceturtdaļmiljona eiro no valsts vienai biedrībai – LOSP. Kādām vajadzībām to tērē?
Kur paliek ceturtdaļmiljons? "Panorāma" Skaidro LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ceturtdalmiljona-eiro-no-valsts-vienai-biedribai--losp-kadamvajadzibam-totere.a326699/?fbclid=IwAR0wwgxCyicET89hcp8k9VVU2qfjGpLRXyetxtsZLg_YhNj4jeBonYPcn9
0

LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi:
“Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”aktivitātes:
Konkurss: Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem
piensaimniecībā 2019. gadā
http://www.losp.lv/node/6084
Siera klubs aktivitātes:
KONKURSS:
Lai veicinātu interesi un paplašinātu zināšanas par Latvijas siera šķirņu dažādību, piena un piena
produktu ražotājiem, saimniecībām, produktiem, ēdieniem un kulināro mantojumu, biedrība “Siera
klubs” (biedrība) sadarbībā ar profesionālās izglītības kompetences centru “Ogres tehnikums”
(tehnikums) izsludina konkursu "Piena upē siera ziedi"”. http://www.losp.lv/node/5986
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Biedrības "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija" aktualitātes:
Nākotnes zvaigzne 2019. Holšteinas šķirnes dzīvnieku izstāde (link: http://www.losp.lv/node/6085)
losp.lv/node/6085

Latvijas Kazkopības biedrības aktualitātes:
Latvijas kazkopības biedrība organizē starptautisku pasākumu "Kazu dienas 2019"!
Pasākums notiks no 23. augusta līdz 25. augustam.
Šīs gada aktuālā kazu šķirne, ko vēlamies popularizēt ir Būru šķirnes kaza.
http://www.losp.lv/node/6081
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Lauku Forums aktivitātes:
Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principu plānošanā!
Biedrību un nodibinājumu (NVO) pārstāvji tiek aicināti pieteikties dalībai konsultācijā par Aktīvo
iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principiem nākamajiem četriem gadiem EEZ/Norvēģijas
Infolapa_25_26.07.2019.
www.losp.lv

finanšu instrumenta ietvarā.
Konsultācija notiks 29.jūlijā plkst. 13:00 – 18:00 Rīgā. Vietu skaits ierobežots – līdz 50
dalībniekiem, ievērojot proporciju, ka 50% no dalībniekiem ir lokālo un vietējo NVO pārstāvji.
Konsultācijas precīza norises vieta tiks paziņota tikai apstiprinātajiem dalībniekiem.
Pieteikšanās dalībai konsultācijā līdz 22.jūlijam tiešsaistē: https://ej.uz/AIF_konsultacija
Papildu informācijai: Kristīne Zonberga, tālr. 24245580 vai kristine@nvo.lv
Latvijas Slieku audzētāju asociācijas aktivitātes:
Latvijas Slieku audzētāju asociācija, katru dienu, pēc iepriekšējas reģistrēšanās, organizē
sliekkopības entuziastiem un visiem interesentiem seminārus Mālpils Biotehnoloģiju Centrā
(MBC), kur varēs iepazīties:
- ar bioloģiski sadalāmo organisko atkritumu kompostēšanu;
- ar slieku audzēšanu un barošanu;
- ar biohumusa ražošanu;
- ar ražošanas iekārtu demonstrēšanu un iepazīstināšanu ar vermitehnoloģijām;
Dalības
maksa
10eur/no
cilvēka.
Dalību var pieteikt: info@slieka.lv vai +371 26542712

NOZARES AKTUALITĀTES:
Infografika: laikapstākļi būtiski ietekmējuši lauksaimniecības nozari
Mainīgo laikapstākļu ietekmē graudu kopraža pagājušajā gadā Latvijā bija zemākā pēdējo piecu gadu
laikā, bet dārzeņu raža bija par 11,5% mazāka nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes
dati. Kā norāda eksperti, dabas stihijas būtiski ietekmē gan uzņēmēju ikdienu, gan tautsaimniecību
kopumā.
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/infografika-laikapstakli-butiski-ietekmejusilauksaimniecibas-nozari.d?id=51292235
Burtnieki ir atdzimuši
Burtnieku zirgaudzētava ir vecākā un lielākā Latvijā. Kādreizējos, augstas popularitātes gados, to
vadīja Valda un Jānis Juraši. Pēc viņu aiziešanas aizsaulē bija ne pārāk veiksmīgs pārejas posms, taču
nu jau sešus gadus uzņēmuma vadību pārņēmis viņu jaunākais dēls Jānis Jurašs kopā ar sievu Ilonu.
Viņu apbrīnojamā apņēmība, spīts, darba un zirgu mīlestība ļāvusi paveikt to, ko daudzi uzskatīja par
neiespējamu – atjaunots ievērojamais zirgu skaits un Burtnieku spēks.
http://www.lzb.lv/intervijas/burtnieki-ir-atdzimusi?pp&fbclid=IwAR2Y-VjqAi1QjZIgbMI4LaxtBbck6dS6CJ5SwuqQvQNb9tZf3rfVXKNI48
Mazumtirgotājs: aizvien biežāk grozā tiek liktas dārgākas preces
Pēdējā gada laikā ienākumi ir pieauguši 40,6% mājsaimniecību, liecina jaunākā nozares apskata
«Maxima mazumtirdzniecības kompass» dati. Salīdzinot aptaujas datus, kas iegūti pirms diviem
gadiem (2017. gadā), redzams, ka šobrīd par 8,4 procentpunktiem pieaudzis to respondentu skaits, kuri
izjūt ienākumu pieaugumu.
http://www.db.lv/zinas/mazumtirgotajs-aizvien-biezak-groza-tiek-liktas-dargakas-preces-489333
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ĀCM konstatē cūku fermās Slovākijā un citviet ES
Slovākijas veterinārais dienests 25.jūlija vakarā ziņoja par pirmo Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
uzliesmojumu piemājas saimniecībā, kura atrodas Trebisovas reģionā, Ungārijas pierobežā. Piemājas
saimniecībā bija četras cūkas.
http://laukos.la.lv/acm-konstate-cuku-fermas-slovakija-un-citviet-es
Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa celšana vājinātu lauksaimniecības nozares konkurētspēju
Ņemot vērā satiksmes ministra T. Linkaita pausto masu medijos* saistībā ar pieļāvumu celt akcīzes
nodokli dīzeļdegvielai, Zemkopības ministrija informē, ka akcīzes nodokļa celšana negatīvi ietekmētu
lauksaimniecības nozari – akcīzes nodokļa palielināšana ne tikai palielinātu finansiālo slogu
lauksaimniecības nozarē strādājošajiem, bet arī negatīvi ietekmētu Latvijas lauksaimnieku
konkurētspēju.
http://www.losp.lv/node/6086
“Balticovo” sāk vērienīgus investīciju projektus
Olu un olu produktu ražošanas uzņēmums AS “Balticovo” sācis investīciju projektus, kuru kopējā
vērtība ir aptuveni 15 miljoni eiro, informē uzņēmumā.
http://laukos.la.lv/balticovo-sak-verienigus-investiciju-projektus
Igauņu pienrūpnieka “Valio Eesti” ieņēmumi pērn bijuši rekordlieli
Igaunijas piena pārstrādes uzņēmuma “Valio Eesti”, kas pieder Somijas piena pārstrādes grupai
“Valio”, peļņa pērn saglabājas 2017.gada līmenī un bija 3,6 miljoni eiro, bet ieņēmumi sasniedza visu
laiku augstāko līmeni – 122,5 miljonus eiro, kas ir par 6% vairāk nekā 2017.gadā.
http://laukos.la.lv/igaunu-pienrupnieka-valio-eesti-ienemumi-bijusi-rekordlieli
“Swedbank”: Lauksaimnieki kreditējas aizvien aktīvāk
Šā gada sešos mēnešos būtiski pieaugusi lauksaimniecības nozarē strādājošo uzņēmumu ekonomiskā
aktivitāte un to pieprasījums pēc finansējuma – AS “Swedbank” piešķīrusi finansējumu 560
lauksaimniecības uzņēmumiem vairāk nekā 47 miljonu eiro apmērā.
http://laukos.la.lv/swedbank-lauksaimnieki-kreditejas-aizvien-aktivak
ES atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs būtu jāpiešķir arī lielajiem pārtikas ražotājiem
Eiropas Savienības (ES) atbalsts dalībai starptautiskās izstādēs būtu jāpiešķir arī lielajiem pārtikas
ražotājiem, intervijā teica graudu pārstrādes uzņēmuma «Rīgas dzirnavnieks» direktore un valdes
locekle Anita Skudra.
https://www.db.lv/zinas/es-atbalsts-dalibai-starptautiskas-izstades-butu-japieskir-ari-lielajiempartikas-razotajiem-489260
Tuvojas laiks starpkultūru sējai - zaļināšanas prasību izpildei!
Tuvojas laiks starpkultūru (uztvērēj-augu) sējai, zaļināšanas prasību izpildei. Platību maksājumi nav
vienīgais iemesls, kāpēc tās būtu jāaudzē. Ieguvēji būsiet arī Jūs.
https://www.seklas.lv/jaunumi-un-blogi/080719-pienacis-laiks-starpkulturu-sejai-zalinasanasprasibu-izpildei-/?fbclid=IwAR1R_wX4jvi2vgNJltVRIt4kZSEz6wWkWqIm2GxA7CvX4Qg5u85wV4F5Yc
“Pirms mainām nosacījumus, jādomā par sekām”. Par lauksaimniecības institūtu apvienošanu
Tagadējais Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) tapis pēc ekonomikas pētniecības un
selekcijas institūtu konsolidācijas 2016. gadā. Šobrīd AREI sastāvā ietilpst Priekuļu pētniecības centrs,
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Stendes pētniecības centrs, Ekonomikas pētniecības centrs. Kad pirms pāris gadiem dažiem šā institūta
struktūrvienību pārstāvjiem jautāju, kas kopīgs zinātniekiem, ekonomikas un tirgus pētniekiem,
saņēmu atbildi – mazais budžets. Tas arī esot bijis galvenais faktors konsolidācijas veikšanai –
administratīvo un citu izmaksu mazināšana.
http://laukos.la.lv/pirms-mainam-nosacijumus-jadoma-par-sekam
Augustā Pļaviņu HES ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdens līmeni
Šovasar no 1. līdz 11. augustam AS "Latvenergo" Pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē uzturēs
pazeminātu ūdens līmeni ar tālāku pakāpenisku ūdens līmeņa atjaunošanu.
http://www.staburags.lv/novadu-zinas/augusta-plavinu-hes-udenskratuve-uztures-pazeminatu-udenslimeni-162447
Jūlija Lopkopis
Jūnijā piena iepirkuma cena turpinājusi samazināties gan ES vidēji, gan Latvijā. Prognozes rāda, ka
arī jūlijā tiks fiksēts cenas kritums un tā būs 28,64 centi par kg. Baltijas reģionā joprojām zemākā
iepirkuma cena ir Lietuvā, kur tā noslīdējusi no 27,56 centiem maijā līdz 26,11 centiem jūnijā, līdz ar
to Lietuvā ir zemākā iepirkuma cena ES. Savukārt Igaunijā iepirkuma cena saglabājusies stabila –
31,10 centi par piena
kg. Stabila cena, pat ar nelielu izaugsmes tendenci, saglabājusies arī reģiona lielākajā piena tirgū
Polijā – 31,54 centi.
Info no jūlija žurnāla "Latvijas Lopkopis".

LLKC Lopkopis infromācija
Ko drīkst saukt par pienu?
Tirgū parādās aizvien jauni produkti, diezgan bieži nākas dzirdēt nosaukumus – auzu piens, mandeļu
piens, sojas piens u.c. Rodas jautājums – kas tad īsti ir piens? Vai no augiem arī var iegūt pienu?
Atbilde ir – nē. Tas ko iegūst no augiem, ir augu izcelsmes dzērieni (plant based drinks). Šādus
produktus daudzi lieto kā alternatīvu dzīvnieku pienam. Uz šo produktu iepakojumiem nosaukumi liek
domāt, ka tas ir piens, bet tā nav. Uz to skaidri tiek norādīts ES Regulā Nr. 1308/2013 - termins "piens"
apzīmē vienīgi parastu piena dziedzeru sekrētu, ko iegūst vienā vai vairākās slaukšanas reizēs, neko
nepievienojot un neekstrahējot. Attiecībā uz citiem produktiem nedrīkst lietot tādu marķējumu,
tirdzniecības dokumentus, reklāmas materiālus, reklāmas formu vai noformējumu, kurā apgalvots,
netieši norādīts vai kurš rosina domāt, ka produkts ir piena produkts. Tātad – piens ir tas, ko iegūst no
dzīvniekiem.
Infolapa_25_26.07.2019.
www.losp.lv

Lauka dienā pēta augu maiņas nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā
LLKC sadarbībā ar Madonas novada Liezēres pagasta bioloģisko saimniecību ”Vidus Stukules”,
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu jau otro
gadu organizēja demonstrējuma lauka dienu par augu maiņas nozīmi graudaugu sējumos.
Demonstrējums ierīkots ar mērķi praktiski parādīt augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību
graudaugu sējumos, tas ilgs līdz 2022. gadam. Mērķa sasniegšanai ierīkoti četri varianti:
• graudaugi pēc graudaugiem, kas vienā vietā auguši tikai vienu gadu;
• graudaugi pēc graudaugiem, kas vienā vietā auguši 2 gadus pēc kārtas (standarta līdzšinējā
prakse);
• graudaugi pēc pākšaugiem;
• bezmaiņas sējumos.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/lauka-diena-peta-augu-mainas-nozimi-biologiskajalauksaimnieciba
Sezonas aktualitāte – karstuma stresa sekas ganāmpulkā
Katram notikumam ir savas sekas. Bieži tās sākam izjust tad, kad notikušais ir jau piemirsts un vairs
nav aktuāls. Līdzīgi ir ar govīm un teļiem, kuri bijuši pakļauti karstuma stresa kaitīgajai iedarbībai.
Diemžēl sekas šajā gadījumā būs vēl jūtamas vairāku mēnešu vai pat gadu garumā. Ja tam noticam un
vēlamies finansiālos zaudējumus samazināt, rodas jautājums – ko darīt?
http://laukos.la.lv/sezonas-aktualitate-karstuma-stress
Vieni labības lauki sakrituši veldrē, citi nav. Vainīga agroķīmija?
Šogad, sākot ražas novākšanas sezonu, izskan diametrāli pretēji viedokļi par graudu kvalitāti. Turklāt
daži labības lauki ir sakrituši veldrē, bet citi nav, kas skaidrojams ar nepamatoti augstu mēslošanas
normu, uzskata Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
http://laukos.la.lv/vieni-labibas-lauki-ir-veldre-citi-nav-vainiga-agrokimija
FOTO: Bēg no lauksaimniecības ķīmijas
Bioloģiskā saimniecība Vecmuižnieki kopš deviņdesmito gadu sākuma attīstījusies senā mājvietā
Talsu novada Balgales pagastā. Vienā no trim sendienu ēkām – pamatīgā, no laukakmeņiem celtā zirgu
stallī – iekārtota plaša medus fasētava, noliktava un birojs
http://www.db.lv/zinas/foto-beg-no-lauksaimniecibas-kimijas-489301
Province: «Tītari un cilvēki»
Rinalds Bukšs ir viens no retajiem tītaru audzētājiem Latvijā. Viņa bioloģiskajā saimniecībā Sējas
novadā to ir vairāki simti. Savulaik Rinalds atstāja būvnieka darbu Rīgā, pārcēlās uz dzimtas
saimniecību, un tagad visa viņa uzmanība ir veltīta šiem lielajiem putniem. Par tītariem un cilvēkiem
ar Rinaldu runāsim arī šīs svētdienas «Provincē».
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/12.05.2019-province-titari-un-cilveki.id158531/
“Dobeles dzirnavnieks”: Graudu ražai šogad augsta kvalitāte
Līdz ar ziemas miežu un agro kviešu šķirņu kulšanu graudu pieņemšanas sezonu sācis AS “Dobeles
dzirnavnieks”, informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.
http://laukos.la.lv/dobeles-dzirnavnieks-graudu-razai-sogad-augsta-kvalitate
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Gaļa, graudi un zirņi. Kā saimnieko Tilžas bioloģiskie zemnieki
Alīna Jermacāne un viņas brālis Raimonds Zelčs Tilžas pagastā divās saimniecībās ar bioloģiskajām
metodēm audzē gaļas liellopus un graudus. Intervijā par lauksaimniecības biznesa iespējām Latgalē un
saimnieku līdzšinējo pieredzi piedalās arī abu uzņēmēju māte Aina, kura pirms vairākiem gadiem savu
saimniecību atdeva bērniem.
http://laukos.la.lv/parnem-vecaku-lauksaimniecibas-biznesu
Konvencionālajā lauksaimniecībā neiztikt bez augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
Nenoliegsim, ka raidījumā Kā labāk dzīvot bieži ir izskanējuši daudzi un dažādi argumenti, kāpēc
pesticīdu lietošana lauksaimniecībā ir nevēlama. Šoreiz vairāk skaidrojam, kāpēc un kā pesticīds
izmanto lauksaimniecībā Latvijā, kā arī uzklausām to speciālistu viedokļus, kas ir par šādu augu
aizsardzības līdzekļu lietošanu. Raidījuma viesi: Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira
Dzelzkalēja-Burmistre, Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktors
Vents Ezers, agronoms-konsultants Aigars Šutka un agronome un dārzeņkopības nozares eksperte
Mārīte Gailīte.
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/konvencionalaja-lauksaimnieciba-neiztikt-bez-auguaizsardzibasl.a119514/?fbclid=IwAR2SD1u5kQKjRQ3lWxyCpVbHwOa8bXj5kAHjfNiCowPA8U_ir0TAJcYU7Q
Piena lopkopības un graudkopības lielmeistari Blīdenes “Rāvās”
Ķiršu ģimenes uzņēmums SIA “Rāvas” Blīdenē ar piena lopkopību nodarbojas kopš 1996. gada. Šajā
laikā ir izveidots 800 dzīvnieku, tostarp 450 slaucamo govju, ganāmpulks, uzbūvētas vai pārbūvētas
četras dzīvnieku novietnes, sagādāta piena lopkopībai un graudkopībai vajadzīgā tehnika. Saimnieki
Uldis Ķirsis, Uldis Ķirsis juniors un piena lopkopības nozares pārvaldnieks Ilgvars Cielava intervijā
stāsta par augstas kvalitātes piena ražošanas nosacījumiem un vērtē kopējo lauksaimniecības politiku.
http://laukos.la.lv/piena-lopkopibas-un-graudkopibas-lielmeistari

LAD AKTUALITĀTES:
Pieteikšanās “Piens un augļi skolai” no 15. augusta
Dalības pieteikumus 2019./2020. mācību gadam jāiesniedz līdz 2019. gada 10. septembrim. Apvienotā
skolu programma “Piens un augļi skolai” darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un
jauniešiem –gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas.
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/tirgus-pasakumu-veidi/piens-un-augli-skolai289
No 2019.gada 20.augusta zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem un fiziskām vai juridiskām
personām, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus, ir iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai
pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”!
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atbalsts-zvejas-unakvakulturas-produktu-apstradei951?fbclid=IwAR0m7SIJrBUwl89PUHCPUZNia38XoWyXFjf9L6_33zLNNM7kjevtQpIm07E
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VAAD AKTUALITĀTES:
VAAD inspektori ik dienu veic kultūraugu novērojumus kaitīgo organismu konstatēšanai
(link: http://noverojumi.vaad.gov.lv/karte) noverojumi.vaad.gov.lv/karte

Citas aktualitātes:
Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūlija numurā
Jūlija numurā lasiet par Igaunijas ģimenes saimniecības “Nopri Farm” pieredzi, kas atrodas pašā
Latvijas pierobežā Veru apriņķī. Tās saimnieks Tīts Nīlo 22 gadu laikā savu ģimenes saimniecību
izveidojis par vienu no spēcīgākajām Igaunijā, sekmīgi konkurējot tirgū ar pašražotiem piena
produktiem. “Dzīve Igaunijas laukos ir saglabājusies, pateicoties ES, mums nekad nav bijis atbalstošas
lauku politikas,” atzīst T. Nīlo. Kā saimnieko “Nopri Farm” un kā notiek ražošana “Nopri Meierei” –
lasiet “Latvijas Lopkopī”.
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/zurnala-latvijas-lopkopis-julija-numura

Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv
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